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Protocolo da entrevista Professor Dulcínio – ED 

 (Presidente do Conselho Executivo)  

 

Como se constitui este Agrupamento? 

 

 Ora bem, com a publicação do 115-A/98 havia que terminar com as delegações 

escolares e começar com outro tipo de organização, a nível de escolas, foi a partir daí 

que no concelho de Mirandela como noutros concelhos a nível do país, constituíram-se 

3 Agrupamentos, desde logo 2 horizontais que eram o Agrupamento horizontal de 

Mirandela e o Agrupamento horizontal de Carvalhais e também o vertical Torre D. 

Chama.  

 Houve um processo inicial com várias reuniões realizadas no auditório de 

Mirandela promovidas pelo CAE para se chegar a um acordo relativamente a divisão 

das escolas, os professores do concelho de Mirandela fizeram várias propostas ao CAE 

mas este impôs a divisão das escolas, sendo que o de Mirandela, ficou com todas as 

escolas da cidade e algumas de franja rurais, e concretamente este Agrupamento de 

Carvalhais ficou completamente rural. 

  

 Como surgiu? 

 

 Como surgiu, ah … surgiu portanto, a partir do momento em que o CAE 

determinou quais as escolas que iriam integrar este Agrupamento, houve um processo 

eleitoral recorda-me que houve 2 listas a concurso e ganhou a mais votada como 

sempre, na altura, a lista mais votada era constituída pela professora Laura, professora 

Maria José e a educadora Isabel. 
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 Porque surgiu? 

  

 Surgiu como disse, da necessidade de dar outra dinâmica às escolas, como as 

delegações escolares, as escolas estavam muito distantes, algumas assim em termos 

pedagógicos e administrativos, da delegação dependiam basicamente na totalidade da 

delegação escolar, e houve também a necessidade de aproximar as escolas quer a nível 

administrativo, quer a nível pedagógico. 

 

Que papel teve aqui a autarquia? 

 

  A autarquia no sistema educativo tem sempre um papel importante por vezes 

não lhe é dada a relevância que lhe deve ser dada mas em termos logísticos importantes 

não participou muito na altura em termos divisão das escolas atribuir a cada 

Agrupamento mas penso que a partir da constituição a autarquia aí sim tem um papel 

mais fundamental. 

 

 O Agrupamento foi iniciativa dos professores, ou também houve interesses 

entre professores, pais e autarcas? 

 

 O Agrupamento, é assim… os professores tiveram a iniciativa no sentido de 

fazer a divisão das escolas, da rede escolar digamos assim agora essa proposta não foi 

aceite pelo CAE desde logo a iniciativa dos professores como não foi aceite o CAE 

impôs a divisão administrativa das escolas a rede escolar digamos que foi feita pelo 

CAE. 
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 Houve razões geográficas na constituição do Agrupamento? 

 

 Se houve, razões geográficas, eu acredito que sim, se as houve é assim, as razões 

geográficas se as houve, não foram bem entendidas pelos professores, porque os 

professores ficaram descontentes com esta divisão, feita desde logo, não se entendeu 

muito bem na altura e mesmo agora à dúvidas até porque, é que um Agrupamento quase 

exclusivamente urbano com umas franjas rurais e outro completamente rural, portanto 

não se entendeu muito bem, para além disso também não se entende o que esta ligado à 

divisão dos Agrupamentos, as áreas geográficas em termos de freguesias, porque é que 

tem de ser a separação a nível das freguesias e há aldeias anexas. 

 Se houve razões geográficas eu acredito, porque agora, não foram muito bem 

explicadas, eu entendo, é que na altura o CAE, a divisão geográfica foi em termos de a 

proximidade de escola, nunca ninguém entendeu muito bem, as razões pelo facto de 

deixarem um Agrupamento quase exclusivamente urbano, o Agrupamento de Mirandela 

tinha na altura a totalidade das escolas da cidade, e o Agrupamento de Carvalhais só 

escolas rurais, eu penso que foi mesmo em termos de a proximidade, sendo que o 

Agrupamento de Carvalhais ficou com um número de escolas muito dispersas e iam 

desde o Franco até ao Romeu, basicamente escolheram para o Agrupamento de 

Carvalhais as escolas mais próximas do IP4. 

  

 Na sua opinião quais as razões que justificam a constituição do 

Agrupamento? 

 As razões que justificam a constituição do Agrupamento são sempre desde logo 

pedagógicas e administrativas e aqui no concelho de Mirandela as razões para além 

dessas tem de a ver com a proximidade, o concelho de Mirandela é grande, com muitas 
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freguesias com muitas aldeias que têm muitas escolas é bom lembrar que o concelho de 

Mirandela era sempre o concelho que tinha mais vagas para o 1º ciclo e não só e para o 

pré-escolar e portanto a dispersão das escolas está também aderente ás posições dos 

Agrupamentos a articulação escolar a nível dos ciclos e também na minha opinião uma 

das razões das quais as escolas devem estar organizadas em Agrupamento se bem que 

não existindo a funcionar os alunos no mesmo local é certo que essa articulação nunca é 

conseguida na totalidade. 

 

Houve conflitos de interesses na constituição do Agrupamento? Se houve 

como se manifestaram? 

 

Não houve.  

Não considero que houve conflito de interesses. 

 

Quem liderou a constituição do Agrupamento? 

 

 A Coordenação Educativa.  

 

 Qual a sua opinião acerca da articulação entre professores dos diferentes 

níveis de ensino? 

 

 A articulação… a articulação, eu acho que era um ponto fundamental que estava 

por detrás da filosofia dos Agrupamentos é certo que antes da constituição dos 

Agrupamentos a articulação entre os vários níveis de ensino não existia com o 

aparecimento dos a Agrupamentos é mais fácil desde logo funcionar a articulação a 

elaborarem-se os concelhos escolares de pequenos grupos e passarem a integrar 

conselho de docentes com grandes núcleos e vários níveis de ensino ah… ah… as 
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reuniões entre docentes também aumentaram a participação entre docentes, também 

melhorou e toda esta envolvência contribui para uma articulação a vários níveis. 

 

 A sua opinião acerca da articulação entre escolas? 

 

 As escolas aqui a nível do Agrupamento, o Agrupamento era constituído por 27 

escolas e 8 jardins-de-infância não sei se isto é importante mas prontos, das 27 escolas 

todas elas com excepção de 2 escolas tinham uma turma única apenas os Passos e 

Pereira e que tinham 2 turmas eram escolas com poucos Alunos havia escolas com 2 

alunos, escolas com 3 alunos uma delas com 1 aluno que era concretamente Vila Boa e 

estavam muito dispersas havia reuniões mensais o chamado concelho de docentes que 

permitia juntar todos os docentes e também o pré-escolar de maneira que prontos, haver 

articulação entre os vários níveis de ensino dos Agrupamentos. 

 Aqui no Agrupamento só havia 2 ciclos digamos assim o pré-escolar e o 1º ciclo 

bem que ainda houve durante algum tempo a funcionar o EBM a antiga telescola não sei 

se aqui para o estudo é importante ou não e aí então já seria o 2º ciclo a determinada 

altura o EBM foi extinto e ficou só o pré-escolar e o 1º ciclo assim mesmo a nível de 

projecto educativo havia uma articulação e o próprio plano anual de actividades era 

elaborado a pensar nas actividades que integrassem os 2 ciclos de ensino na mesma 

localidade onde existia o 1º ciclo e o pré-escolar todas as actividades pedagógicas eram 

desenvolvidas entre os dois níveis de ensino os 2 ciclos. 

  

 Qual a sua opinião acerca da forma da gestão do Agrupamento face ás 

escolas que integra? 
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 A gestão ora bem, a nível de gestão é verdade que não havia no Agrupamento 

colegas com a formação de gestão e administração que desde logo podia facilitar a 

gestão dos serviços, os colegas que têm estado na gestão procuram dar o seu melhor, 

procuram aprender para evitar erros e procuram sobretudo também colaborar o melhor 

que podem e melhor possível com os colegas, a actividade pedagógica não nos dá 

muitos conhecimentos sobre a gestão, mas sobretudo com a boa vontade de todos 

consegue-se fazer alguma coisa. 

 

 Que vantagens? 

  

 Vantagens da gestão então é assim… eu acho que há vantagens em que na 

gestão estejam todos os docentes, tendo formação em gestão tanto melhor não tendo a 

experiência também é um dado importante e eu reconheço quem está na gestão está 

mais habilitado no 2º e no 3º ano do que propriamente no 1º ano é verdade que é um 

tipo de trabalho diferente da prática pedagógica, é um trabalho que se desenvolve na 

sala de aula mas sendo um trabalho diferente é um trabalho também dignificante e por 

conseguinte é bom saber que no final de cada ano lectivo estabelece uma relação de 

amizade de saudável entre todos os colegas que estão no Agrupamento. 

 

 Que inconvenientes? 

 

 Os inconvenientes da gestão é assim desde logo eu acho que há mais virtudes do 

que inconvenientes a gestão se for um professor que tenha formação na gestão é desde 

logo melhor o inconveniente à partida é quem vem para a gestão sem ter conhecimentos 

prévios no início sente algumas dificuldades mas não é nada que não se ultrapasse 
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também com a ajuda do pessoal administrativo com a ajuda dos colegas e se quem vem 

para a gestão se tiver passado pela coordenação do concelho de docentes presidente do 

concelho pedagógico como foi o meu caso vem logo já com o espírito aberto e também 

com algumas luzes entre aspas sobre a gestão. 

 

 Como se estabelece a comunicação entre escolas atendendo à distancia 

geográfica? 

  

 A comunicação é assim… nós aqui a nível do concelho de Mirandela fomos 

pioneiros a autarquia é que foi pioneira atribuição de telefone já há bastante tempo em 

todas as escolas e jardins de infância logo desde de seguida também atribui a todas as 

escolas um computador a comunicação faz-se por telefone e sempre que possível faz-se 

presencial os professores passam várias vezes pela sede do Agrupamento há reuniões 

mensais de conselho de docentes e sempre que for necessário faz-se reuniões 

extraordinárias convocam-se meios para transmitir assuntos que sejam urgentes. 

 

 O que acha da forma como os professores se integram na administração e 

gestão do Agrupamento, há mais envolvimento ou menos? 

 

 A maneira como os professores se integram é assim desde logo com a 

constituição dos Agrupamentos vários órgãos do Agrupamento eu refiro-me 

concretamente ao conselho pedagógico e à assembleia passa também por aí um bocado 

a integração dos professores não esquecendo também o conselho de docentes todos os 

colegas que integram estes órgãos servem de veículo de transmissor para os restantes 
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colegas todas as actividades que se planificam no Agrupamento servem de veiculo de 

transmissor para todos os colegas. 

 

 Pensa que os professores têm mais apoios no actual modelo de gestão e 

organização? 

  

 Isso é verdade que sim os professores sentem-se mais apoiados é verdade que no 

modelo anterior as delegações escolares estavam localizadas nas sede de concelho e 

havia muitos professores que passavam meses sem ir á sede de concelho só se fossem 

convocados para uma reunião e até porque os próprios conselhos escolares na altura 

eram realizadas no mínimo de 3 professores então os conselhos escolares funcionavam 

espalhados pelos concelhos com este modelo de gestão melhorou substancialmente os 

professores sentem-se mais apoiados há pelo menos uma reunião de conselho de 

docentes sempre na sede do Agrupamento e é inevitável que os professores 

obrigatoriamente vão 1 vez pelo menos a sede do Agrupamento para além de haver uma 

maior a proximidade a nível de escolas e jardins-de-infância relativamente á sede do 

Agrupamento. 

 

 

 

  

 A implementação do novo modelo de gestão teve efeitos na relação entre 

professores? 

  



 9 

 Eu penso que sim é verdade que a relação entre professores faz-se desde logo até 

no próximo grupo do que viaja diariamente agora com a sede, com o novo modelo de 

gestão a implementação e a relação entre professores melhorou substancialmente isso 

era inevitável e como disse anteriormente os professores passam mais vezes na sede do 

Agrupamento envolvem-se mais nas actividades do Agrupamento há também um 

modelo que difere do modelo anterior que é o projecto educativo que é único a nível do 

Agrupamento o que não existia com o modelo anterior quanto a cada conselho de 

docentes, o conselho escolar na altura tínhamos actividades em comum mas agora o 

projecto educativo é único para o Agrupamento, o plano anual de actividades também e 

desde logo a relação entre professores porque tinham as mesmas actividades, porque 

trabalham em comum substancialmente. 

 

 Considera que houve melhorias no processo educativo? 

 

 Há sem duvidas, houve melhorias desde o processo educativo desde logo as 

escolas com poucos alunos e a partilha de actividades com várias, entre várias escolas 

trás sucesso educativo melhor socialização por exemplo porque uma escola só com 2, 

ou 3 alunos não é uma escola de sucesso e se houver actividades partilhadas com 

escolas vizinhas o sucesso melhora substancialmente. 

  

 Pensa que a implementação do Agrupamento teve reflexos na relação entre 

escola e a comunidade? 

 

 Eu penso que sim, também a comunidade educativa está anteriormente ligada ao 

seu Agrupamento desde logo o Agrupamento pode estabelecer parcerias com várias 
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instituições da comunidade educativa, o que anteriormente não era feito e com a 

envolvência e com a participação de várias parcerias com estabelecimentos de várias 

parcerias com vários serviços melhora também o sucesso educativo dos meninos e do 

Agrupamento. 

 

 Considera que houve condições para proporcionar a participação de todos 

os intervenientes no processo educativo? 

 

 As condições existem por vezes não serão as melhores terão mais garantia agora 

a nível de Agrupamento de Carvalhais sempre que solicitávamos a participação de 

vários parceiros e refiro-me concretamente ao Centro de Saúde à GNR com a escola 

segura aos bombeiros à Câmara Municipal todos estes parceiros tiveram uma acção 

dignificante de envolvência que permitiu ao Agrupamento proporcionar a todos os 

alunos actividades diversas. 

 

Quais foram as mudanças realizadas, face á anterior forma organizativa em 

não Agrupamento? 

 

Com o agrupamento passou a haver uma gestão pedagógica que abrangia todas 

as escolas, o projecto educativo comum e uma gestão financeira. 

 

 

Globalmente, considera esta nova forma organizativa mais vantajosa ou 

menos vantajosa do que não Agrupamento? Porquê? 

 

Penso que esta nova forma organizativa é mais vantajosa. 
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 Como vêem os professores a manutenção do Agrupamento Horizontal face 

aos Agrupamentos Verticais? 

 

 Esta pergunta é curiosa neste momento não é… é assim, é verdade que o 

Agrupamento sendo um Agrupamento Horizontal, sendo um Agrupamento mais 

pequeno, um Agrupamento mais próximo, mais aconchegado se quisermos, havia uma 

relação de amizade entre todos os colegas e também entre o Conselho Executivo e 

pessoal administrativo agora comparada com o Agrupamento Vertical desde logo á 

algumas diferenças não só a nível de ciclos porque o Agrupamento Horizontal tem 

apenas pré-escolar e o 1º ciclo o Vertical pode ter mais o 2º ciclo e também o 3º ciclo há 

outras diferenças ao nível de funcionamento e por exemplo em termos de orçamento o 

Agrupamento Horizontal recebe por duodécimos mensais nós tínhamos uma ninharia 

praticamente para gerirmos o Agrupamento, tínhamos cerca de 579 euros mensais que 

tínhamos que suportar com ele as despesas de telefone, correio, Internet, material de 

desgaste etc.  

 Enquanto que no Agrupamento Vertical têm um orçamento muito maior e 

depois têm outras possibilidades de gerar receita por exemplo têm reprografia, têm 

papelaria o Agrupamento Horizontal não tem um bar o Agrupamento Horizontal 

também não tem cantina etc. 

 Há algumas diferenças, agora o Agrupamento Horizontal tem outras virtudes 

sendo mais pequeno é possível funcionar melhor, havia outro tipo de colaboração entre 

docentes. 

  

 Qual a sua opinião acerca do funcionamento do Agrupamento? 
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 Eu sou um pouco suspeito dizer isto porque eu estive 2 anos e penso que o 

Agrupamento funcionou bem de uma maneira geral bem agora é sempre possível 

melhorar, mas eu acho que melhoramos bastante também comparativamente aos anos 

anteriores, é sempre possível limar arestas, nós tínhamos esse cuidado e anualmente 

distribuíamos no final de cada ano lectivo atribuíamos uma ficha de avaliação e reflexão 

dos docentes para nos transmitir o seu pensar sobre a aplicação do projecto educativo 

sobre as actividades do plano anual de actividades com a finalidade de melhorar o 

projecto educativo nos anos seguintes. 

 

 Quais os aspectos que considera menos positivos. 

 

 Eu acho que é sempre bom reflectir sobre as actividades e tudo o que se passa 

durante o ano lectivo que é para não cometer os mesmos erros, as sugestões passam para 

poder fazer uma reflexão critica mas construtiva com vários órgãos que constituem o 

Agrupamento conselho de docentes, conselho pedagógico, assembleia sentar mo – nos a 

mesa e discutirmos o que correu bem e o que correu menos bem e evitar repetir os 

mesmos erros. 

 Importa referir aqui que na altura que estamos a conversar sobre o Agrupamento 

de Carvalhais nesta altura já está … já decorreu o processo eleitoral relativamente à 

reconfiguração dos Agrupamentos Horizontais de Carvalhais e Vertical Luciano 

Cordeiro, recentemente chegou um oficio ao Agrupamento Luciano Cordeiro que 

referia a reconfiguração destes 2 Agrupamentos para o Agrupamento de Carvalhais 

oficialmente não foi oficializado e com tudo mais tarde chegou um oficio da 

coordenação da Acção Educativa de Bragança a dar indicações relativamente ao 

processo eleitoral já decorreu as eleições decorreram no passado 11 de Julho e foi eleita 
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uma comissão, uma lista para integrar a Comissão Instaladora durante o próximo ano 

lectivo este processo foi na minha opinião algo conturbado na medida que 

sistematicamente, em varias reuniões que participei foi prometido a passagem do 

Agrupamento Horizontal de Carvalhais a Vertical confirmo concretamente numa 

reunião com a senhora Ministra da Educação do governo civil de Bragança onde o 

senhor coordenador Castanheira me disse que na semana seguinte ia dar inicio ao 

processo de verticalização do Agrupamento. 

 Em Fevereiro deslocou-se a estas instalações, a senhora directora regional um 

dos directores regionais adjuntos referiu também que havia condições para verticalizar o 

Agrupamento. 

 Participei em diversas reuniões para a reorganização da rede falou-se até na 

possibilidade de haver acertos relativamente às escolas que integravam os 

Agrupamentos e sem entender muito bem o senhor director regional António Leite 

enviou o tal ofício que referi ao Luciano Cordeiro para fazer a reconfiguração já foi no 

final de ano não percebo porque relativamente ao Agrupamento de Vinhais, Mogadouro 

e Miranda do Douro foi feito tudo com bastante antecedência e estes 2 Agrupamentos 

foram então esquecidos sendo que só no final do ano lectivo é que fomos obrigados a 

fazer essa alteração. 

  Ao Agrupamento Horizontal de Carvalhais funcionará até 31 de Agosto de 2006 

fica assim um Agrupamento enorme com muitos alunos com cerca de 2000 alunos e 

com cerca de 300 professores é um Agrupamento muito grande com muitas escolas de 

acolhimento bastante disperso e na minha opinião terá bastantes ou algumas 

dificuldades no seu funcionamento desde logo algumas escolas de acolhimento que 

necessitam de obras nesta altura e até ao inicio do ano á duvidas também em termos de 
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tempo se haverá tempo ou não para fazer as obras de modo a que no inicio do ano 

lectivo tudo esteja pronto a funcionar para o arranque do próximo ano. 

 As razões pelo qual me refiro que estará tudo pronto a funcionar no inicio do 

ano lectivo também pelo facto da Câmara Municipal ter passado ao lado de toda esta 

reorganização ou seja a determinada altura foi-nos pedido um parecer relativamente á 

extinção do Agrupamento de Carvalhais e chegou um oficio no mesmo dia de teor no 

Luciano Cordeiro e a Câmara Municipal relativamente a esse oficio o Executivo de 

Carvalhais deu parecer negativo baseado naquilo que já referi, nas promessas da 

passagem a Vertical nas deslocações que o senhor coordenador e outros elementos 

ligados á Área Educativa vieram aqui ás instalações da Escola Secundária de Carvalhais 

fazer o levantamento diziam que havia condições físicas e humanas porque o 

Agrupamento tinha 300 alunos portanto mais que suficientes para ser vertical mas dizia 

eu que a Câmara Municipal deu parecer negativo o Executivo de Carvalhais deu parecer 

negativo e apenas tanto eu sei o Agrupamento Luciano Cordeiro deu parecer positivo.  

 Não se compreende muito bem, sendo 2 serviços a dar o mesmo parecer e 

pensando eu que a Câmara Municipal podia funcionar como de exemplo, verificou-se 

precisamente o contrário da impressão, que foi a pedido do Conselho Executivo do 

Luciano Cordeiro ou que havia já um conhecimento entre a DREN e o Conselho 

Executivo tanto mais quanto me foi dado a conhecer o oficio que refere a 

reconfiguração dos Agrupamentos começa precisamente como é do conhecimento de V. 

Ex.ª e isto dirigido ao Conselho Executivo Luciano Cordeiro.  

 


